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GEMENSKAPEN PÅ HEDEN
Med vårt förslag vill vi erbjuda attraktiva hyreslägenheter 
som ger förutsättningar för ett rikt socialt liv nära 
naturen. Byggnationen är väl genomtänkt ur ett energi- 
och livscykelperspektiv med fokus på god tillgänglighet, 
ett socialt hållbart liv och enkla robusta men tekniskt 
innovativa lösningar. Här kan man leva ett gott liv med 
funktioner och utformning som anpassats till många 
olika levnadssätt och behov. Det här är en småskalig 
bostadsmiljö med gemensamma inre gröna gårdsrum 
och en mer offentlig karaktär mot gatan. 

Natursköna omgivningar
Vårt förslag tar sin utgångspunkt i Heden och dess 
natursköna omgivningar. Platsen ligger bara några 
hundra meter från havet och stranden. Här finns också 
närheten till naturreservat, åkerlandskap, en gemensam 
fotbollsplan, utegym och lekplats. Det går snabbt att 
ta sig in till Båstad centrum med cykel och Båstad 
tågstation ligger endast en kort promenad bort.

Hus som relaterar till skala och omgivning
Husen är små och effektiva flerfamiljshus med 
varierande lägenhetsstorlekar. Mot parkstråket i söder 
föreslår vi två lägre radhuslängor för att knyta an till 
villaskalan. Tre- och fyravåningshus ligger längs med 

gatans sträckning med entréplanets entréer mot gatan 
för att aktivera ett socialt och tryggt gaturum. Med hus 
längs gatan får vi också stora och öppna bostadsgårdar 
i söder mot angränsande grönområden. Radhusen ligger 
indragna från gatan inbäddade i grönska och vetter 
med sina privata trädgårdar mot parkstråket i söder. 
Med entréplan i gatunivå och enkla, tydliga rörelsestråk 
skapas en boendemiljö med god tillgänglighet. För att 
klara stipulerad höjdskillnad färdigt golv relativt gata får 
marken en lätt lutning framför huset. Med alla entréer väl 
synliga och vända mot gatan uppnås god orienterbarhet 
och trygghet.   Byggnaderna är placerade i 
samma riktning inom respektive område för att få bästa 
möjliga utsikt mot åkerfält och grönska och för att slippa 
insyn. I den västra delen ligger husen omlott mot gatan 
så att ett grönskande angöringstorg skapas framför 
radhusen. Utemiljön får med dessa rum en uppdelning 
och en mer intim skala för bostadsträdgårdarna framför 
respektive hus.

Vackra bostäder
Här finns välplanerade genomgående lägenheter 
med bra inomhusklimat och akustiska förhållanden. 
Byggnaderna är smalare än konventionella bostadhus 
vilket säkerställer goda dagsljusförhållanden. Fasader 
och fönstersättning mot gata är gestaltade för att ge ett 
enkelt och harmoniskt uttryck. Träpanelen i fasad ger en 
fin materialkänsla i samklang med omgivande natur. På 

entréplan har lägenheterna egna entréer och helt privata 
gårdar på baksidan. Husen drar nytta av väderstreck 
och den vackra utsikten mot åkerfält och parkstråk. 
Lägenheterna uppe i huset nås via en entrébalkong som 
oftast blir helt privat eller halvprivat för lägenheterna i 
mitten av hsuet. Vardagsrum/kök orienteras mot entrén 
och balkongens sociala rum. Balkongerna vänder sig 
mot bostadsgården med dess sol och grönska i sydväst 
respektive sydost. Därtill har de flesta bostäder en 
helt egen privat balkong mot gatan vilket gör att de 
boende kan välja sol- eller skuggsida. Relationen mellan 
bostadsgård, balkonger och loftgång där människor 
uppehåller och rör sig bidrar till ett socialt samspel 
inom kvarteret. Det här är en ny typ av litet effektivt 
flerbostadshus som utnyttjar loftgångshusets sociala 
och rationella aspekter med livliga entrébalkonger 
samtidigt som husen får en enkel avklarad fasad mot 
gatan. Här finns uppvärmd gemensamhetsentré och 
trapphus och övervägande privata gårdsrum på alla plan 
utanför lägenheterna

Grönskande trädgårdar
Bostadsgårdarna utformas till lummiga och grönskande 
trädgårdar med fokus på socialt umgänge för alla 
åldrar. Här finns plats för lek, vilsam rekreation, odling 
och grillplats. Alla bostäder på bottenplan har tillgång 
till egna uteplatser vid entré och emot gård och bidrar 
till att socialt aktivera uterummet. Grannar lär känna 

varandra vilket ökar tryggheten. Utemiljön gestaltas 
i det fortsatta arbetet av en landskapsarkitekt för att 
hitta en gestaltning, träd och växtlighet som passar på 
platsen, även sett till ekosystemtjänster.

Mobilitet
För att minimera klimatpåverkan är cykeln i fokus. 
I husen finns tillgängliga, uppvärmda, väl upplysta 
cykelrum för att underlätta cyklande även under årets 
kalla månader. Här finns möjlighet till laddning av 
elcykel. Parkeringsplatserna är också utformade med 
laddningsmöjlighet för såväl elbil som el-scooter. En 
lådcykelpool integreras för att underlätta mobilitet 
utan egen bil. Planen är att undersöka möjligheterna för 
bilpool.
 Bilparkeringarna förläggs i varsin ände av 
fastigheten eller direkt mot gata för att tillskapa så 
mycket orörd grön yta som möjligt. På så sätt får vi 
stora sammanhängande, barnvänliga och trygga 
bostadsgårdar som vänder sig mot omgivande 
naturområden. Runt om parkeringarna planterar vi träd 
för att få bilarna att smälta in i landskapet. Parkeringen 
utförs med armerat gräs med hög genomsläpplighet 
för att underlätta hanteringen av dagvatten. På vissa 
platser anläggs gröna carport- och cykeltak som ger en 
trevlig och praktisk inramning av parkerade fordon.

Det vackra landskap som omger Heden kommer de 
boende till del

Generös loftgång med balkong mot 
söder blir en social plats 
(Referens: Brf Viva, Göteborg)

Arkitektur där relationen mellan 
ute och inne smälter samman
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast
angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning
gäller inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap,  4 kap 8 § 2

LokalgataGATA1

NaturområdeNATUR

Kvartersmark ,  4 kap 5 § 3

BostäderB

Tekniska anläggningarE

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN
PLATS
Placering,  4 kap 5 § 2

Friliggande huvudbyggnad / huvudbyggnader  ska placeras minst 4 m från
fastighetsgräns.
Komplementbyggnad / komplementbyggnader ska placeras minst 6 m från gräns
mot gata och minst 1 m från övriga tomtgränser. För byggnad närmare än 4 m från
grannfastighet gäller särskilda brandkrav.
Garage/carport får sammanbyggas med huvudbyggnad om byggnaden inte
placeras närmare än 4 meter från gräns till annan fastighet.
Murar och plank som ligger närmare än 4 m från fastighetsgräns mot allmän
platsmark får inte överstiga 0,8 m.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK MED BOSTADSÄNDAMÅL
Bebyggandets omfattning,  4 kap 11 § 1

Fastigheten får bebyggas med friliggande enbostadshus, flerbostadshus,
gruppbyggda parhus, radhus och / eller kedjehus.

Vid byggnation av gruppbyggda parhus, radhus och / eller kedjehus är minsta
tillåtna tomtstorlek 250 m2 per bostadsenhet och maximalt 40 % av tomtarean får
upptas av byggnad (er) inkl komplementbyggnad. Huvudbyggnad får uppföras i
högst 2 våningar och med en högsta nockhöjd om 8,3 meter (exkl eventuell
skorsten).

I det fall fastigheten bebyggs med friliggande enbostadshus är högsta tillåtna
byggnadsarean 250 m2 varav 40 m2 reserveras för komplementbyggnad. Högsta
tillåtna nockhöjd avseende huvudbyggnad är 8,3 meter (exkl eventuell skorsten).
Minsta tillåtna storlek på fastighet för friliggande enbostadshus är 600 m2.

I det fall fastigheten bebyggs med flerbostadshus får högst 1/5 av fastigheten
bebyggas. Största byggnadsarean per flerbostadshus är 500 m2.

Marken får inte förses med byggnad. Mindre skärmtak
över entréer får dock anordnas. Max 3,0 m2 per entré.

0.0
Högsta nockhöjd i meter avseende flerbostadshus.
Hisschakt får anordnas utöver nockhöjd. Högsta
nockhöjd avseende komplementbyggnad är 3,5 m.

Utformning,  4 kap 16 § 1

Lägsta höjd på färdigt golv skall vara minst 0,3 m över anslutande gata.
Kompletterande kontroll av eventuell förekomst av organisk jord under
schaktbotten av sand ska ske genom provschakt före grundläggning.

schaktbotten av sand ska ske genom provschakt före grundläggning.

Utförande,  4 kap 16 § 1

Källare får inte finnas

Markens anordnande och vegetation,  4 kap 13 § 1

Parkering  ska lösas inom kvartersmark. Minst 1 parkeringsplats per bostadsenhet
krävs.
Endast 50 % av fastighetsarean får hårdgöras

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap,  4 kap 7 §

Huvudmannaskapet är enskilt för allmän plats

Genomförandetid,  4 kap 21 §

Genomförandetiden är 5 år räknat från den dag planen vinner laga kraft.

Ändrad lovplikt,  4 kap 15 § 1

Bygglov krävs inte för murar och plank som ligger närmare allmän platsmark än 4
meter och är lägre än 0,8 m, inte heller för murar och plank som är lägre än 1,5
meter på övrig tomtmark.. Bestämmelsen gäller under planens genomförandetid.

ILLUSTRATION

Skala:1:1000 (A1) 1:2000 (A3)

100 meter9080706040 503020100

Beslutsdatum Instans

ANTAGANDEHANDLING 2018-11-06
 

Illustrationskarta Granskningsutlåtande
Fastighetsförteckning
Miljökonsekvensbeskrivning

Behovsbedömning

Plan- och genomförandebeskrivning
Planprogram

Till planen hör:

Laga kraft

Antagande

Planchef
Olof Selldén

Planarkitekt
Camilla Nermark

Upprättad av Samhällsbyggnad, Båstads kommun

Skåne länBåstads kommun,
Hemmeslöv i Båstad
del av Hemmeslöv 10:10, etapp 3,
Plankarta tillhörande detaljplan för
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Parkstråk
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Situationsplan 1:1000 (A3)

Situationsplan med närliggande omgivning 1:1000 (A3) 3
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BTA: ca 5200 m2
BYA: 954 m2
Antal lgh: 70
Antal P-platser: 70
Cykelplatser under tak: 130

Lgh-fördelning
1 rok - 13 st
2 rok - 30 st
3 rok - 21 st
4-5 rok - 6 st
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Markanvisning Båstad 2021-07-27SEKTIONER

gata

+8,5 färdigt golv

förgårdsmark

+8,2

bostadsgård område 2bostadshus

+17,7

bostadshus

solceller

parkstråk

+8,3

lägenhetsradhus bostadsgård gata område 2

solceller

parkstråk

Gemensamhuset på Heden

trädgård

+8,6 färdigt golv

+14,9

Sektion B-B 1:200 (A3)

Sektion A-A
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Fasad mot gata

Fasadutformning, material och kulör:
- Fasadpanel av värmebehandlat trä som med 
tiden får en gråare, väderbiten yta och kulör
- Takfot i återvunnen aluminiumplåt med tak 
förberett för solceller
- Övriga plåtdetaljer i aluzink 
- Sockel och balkongplattor i betong 
- Balkongräcken i målat smide
- Aluminiumklädda träfönster

Fasad mot gata skala 1:100
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Ett gemensamt verktygsbibliotek stimulerar 
delningsekonomi

Perennrabatter återspeglar årstidernas variation och 
blommar i skift under hela säsongen

Plats för odling och sociala möten

Pool med eldrivna lådcyklar för hållbart resande

Utomhusytor för gemenskap med grönska, lek och 
sittplatser och aktiviteter för alla åldrar

SOCIAL HÅLLBARHET

Ett boende för livets olika skeden
Båstad domineras av småhusbebyggelse med 
äganderätt och en del bostadsrättsföreningar. Utbudet 
av hyreslägenheter är relativt litet. Hyreshusen på 
Heden erbjuder yteffektiva, välplanerade lägenheter 
med låga hyror, baserade på investeringsstödets nivåer, 
som passar även mindre resursstarka hushåll. Projektet 

innebär en hustyp som kompletterar övrig bebyggelse 
och möjliggör boende för livets olika skeden, exempelvis 
för unga som vill flytta hemifrån, föräldrar som separerar 
och för äldre personer som vill sälja sin villa men ändå 
bo kvar i området.

Fördelar med att bo tillsammans
Det finns fler miljömässiga fördelar med att bo i 
flerfamiljshus framför småhus. Inte minst är det ett 
yteffektivt boende som tar mindre markresurser 
i anspråk. Det ger en lägre energiförbrukning för 

uppvärmning per kvadratmeter och det blir ett mer 
effektivt utnyttjande av infrastruktur och tekniska 
system. Det finns även fördelar i samutnyttjande, 
delandeekonomi och minskad ensamhet. Med dessa 
fördelar i åtanke blir det extra viktigt att ett boende i 
flerfamiljshus görs minst lika attraktivt som boendet i 
den egna villan med privat trädgård.

Rum för gemenskap, mobilitet och återbruk
I det mest centrala huset finns en lokal för cykelverkstad 
och återbruk. Vägg i vägg ligger en gemensamhetslokal 

som kan användas för föreningsliv och som ateljé. Här 
finns ett gemensamt verktygsbibliotek, man kan låna 
och byta saker med varandra, ha möten och fest och få 
utrymme för platskrävande projekt så som att laga den 
gamla byrån. Det är en plats för ekologisk såväl som 
ekonomisk resurshantering, kreativitet och gemenskap. 
Här finns möjlighet till ett modernt, mer lokalt liv där 
bytes- och delningstjänster integreras. Tanken är att det 
även ska vara möjligt för gäster att övernatta här. 

Utemiljön gestaltas med trädgårdskänsla

Utrymme och verktyg för cykelmeck både 
inomhus och utomhus

Gemensamhetslokalen kan användas av föreningar, 
för kurser och som ateljé för kreativt skapande
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Byggnaden ska följa Svanenmärkets 
protokoll eller liknande.

ETT HÅLLBART BYGGANDE 

Ett hållbart byggande
Husen byggs så hållbart som möjligt med 
utfackningsväggar i trä, träpanel i fasad, bärande 
stomme i eco-betong (klimatförbättrad betong 
från Swerock) och energieffektiva värme- och 
ventilationssystem. Utmaningarna med utsläpp 
av växthusgaser vid byggnation och drift av husen 
gås noga igenom i planeringsfasen för att optimera 
i ett livscykelperspektiv. För att säkerställa 
hållbara materialval utförs en klimatkalkyl för 
hela byggnationen. Spill och avfall minimeras i 
byggprocessen. Återvunnet material används där det 
är möjligt, som exempelvis aluminiumplåt på delar av 
taken. Förslaget är genomtänkt i sin planering för att ge 
energieffektiva husvolymer. 

Energisnåla installationer
För bästa miljöeffektivitet föreslår vi lägenhetsaggregat 
med FTX, dvs från- och tilluftsventilation med 
värmeåtervinning. Korta kanaldragningar ger små 
förluster och möjlighet till individuell styrning ger en 
mycket energisnål ventilationslösning. Utan många 
kanaler som går ut på tak skapar man också goda 
förutsättningar för solceller. Med smart styrning 
kan anläggningen styras centralt för optimerad 
funktion. Detta gäller såväl tekniska installationer 
som servicefunktioner för de boende som till stora 
delar går att lösa direkt online. Genom enkla digitala 
hjälpmedel kan den enskilde ha kontroll över den egna 

konsumtionen av energi och vatten. Här finns digitala 
bokningsmöjligheter av bil- och cykelpool. 
 Det ska vara lätt att leva och bo hållbart. 
Välplanerade gemensamhetsfunktioner så som 
mobilitettjänster och rum för återbruk understödjer 
kollektiv samverkan och därmed lägre individuell 
resursanvändning. Avfallssortering underlättas i 
lägenheten och det finns tydliga fraktioner i de tre 
miljörummen.

Solceller och energiförsörjning
Med platta tak får vi möjlighet till att ha effektiva 
solceller på taken för att optimera husens energiprofil. 
De platta taken är en ideal utformning för att möjliggöra 
solpaneler eftersom platt tak får lite skuggtimmar och 
med sin vinkel tar emot solens strålar under hela dagen. 
Husen kommer att byggas enligt Svanen eller likvärdigt. 
Energiförbrukningen blir minst 56% lägre än BBR-
kravet. Med solceller kommer energibehovet kunna 
närma sig noll. Gröna tak på komplementbyggnader där 
det är möjligt är en självklarhet.
 Byggnaderna utnyttjar energi från bergvärme 
för uppvärmning som distribueras i lågtempererade 
vattenburna system. Vattensystemen optimeras för låg 
vattenförbrukning med vattensparande armaturer och 
innovativt tänkande som minimerar energiförluster. 
För att minska vattenkonsumtionen, inte minst av det 
uppvärmda vattnet, installeras snålspolande wc och 
vattenarmaturer, lägenheterna utrustas med enbart 
dusch och det installeras ett innovativt system för 
varmvattencirkulation som minimerar energiförluster. 
Dagvatten tas om hand i dagvattencisterner och leds 
vid skyfall vidare genom dagvattenfördröjande åtgärder.

Spridd är byggande arkitekter 
God arkitektur och planering är avgörande för god 
livskvalitet. Arkitektkontoret Spridd har gjort sig kända 
för sitt arbete med energieffektiva hus och social 
hållbarhet. Spridd avser att genomföra projektet som 
“byggande arkitekter”. Som byggande arkitekt får vi 
mandat att skapa en annorlunda, nytänkande process 
för projektutveckling som borgar för hög kvalitet, 
särprägel och nytänkande. Vår ambition är att följa, 
påverka och ta ansvar för hela processen från idé till 
färdigställt projekt. På så sätt kan vi säkerställa att 
våra arkitektoniska ambitioner och krav på kvalitet 
verkligen uppnås. En viktig del i detta är att vi kommer 
att ha ett nära samarbete med entreprenören 
och ta fram ingående förfrågningsunderlag för 
en styrd totalentreprenad. I detta projekt avser 
Spridd att realisera byggnationen i samverkan 
med byggentreprenadbolaget Multibygg och dess 
dotterbolag Kvarnstaden som driver projektutveckling, 
detta för att trygga genomförandet med ytterligare 
kunskap och finansiell genomförandeförmåga. 
Tillsammans med Multibygg och Kvarnstaden vann 
Spridd nu i juni 2021 en markanvisning i Fjölebro, 
Kalmar för 70 hyreslägenheter, ett samarbete som 
borgar för en smidig process även i Båstad och en 
garanti för genomförande.
 Kontoret har tidigare engagerat sig i flera 
liknande projekt. Spridd fick ett hedersomnämnande 
i tävlingen om kv. Öljetten på Skeppsbron. År 2019 
vann Spridd en markanvisning i Vallastaden i Kv. 
Intervallet i Linköping med 112 lägenheter med ett 
plusenergihus i trä innehållandes studentbostäder och 
trygghetsboende, nu under uppförande. Kontoret bygger 

även för närvarande radhus i egen regi i Linköping. År 
2020 vann kontoret utmärkelsen årets arkitekt med 
HUS T, en byggnad där kontoret ansvarat för projektet 
från start till genomförande.. Spridd har också fått pris 
för arbete med social hållbarhet inte minst i arbetet 
med upprustning av miljonprogrammets hus.

Genomförande och förvaltningsorganisation
Multibygg Sydost AB grundades 2004 och har idag 
135 anställda. Bolaget är Kalmarregionens största 
privata byggbolag och omsätter för närvarande ca 
900 mkr och har en stark finansiell ställning.  Inom 
organisationen finns alla nödvändiga kompetenser 
så som markavdelning, bygg- och arbetsledning, 
administration, ekonomisk styrning och inte minst egna 
byggnadsmedarbetare. 

Under de senaste tre åren har Multibygg bland 
annat färdigställt ca 550 lägenheter fördelat på 9 
olika bostadsprojekt. Företrädarna för Kvarnstaden, 
Multibyggs utvecklingsbolag, har varit ansvariga 
och drivande i ytterligare 8 byggstartade eller 
färdigställda projekt om totalt 925 lägenheter på 
olika platser i Sverige. De samlade erfarenheterna och 
kompetenserna visar att genomförandekapaciteten 
för förslaget är mycket hög. Hyreslägenheter som 
upplåtelseform innebär att byggnationen snabbt kan 
komma igång eftersom det inte behövs en tidskrävande 
och oviss försäljningsprocess. Framtida förvaltning 
kommer att ske genom Kvarnstaden.

Med platta tak ges möjlighet till effektiva 
solceller på taken för att optimera husens 
energiprofil.

Lägenhetsaggregat med FTX ger korta 
kanaldragningar och god miljöefffektivitet.

+

För att säkerställa hög kvalitet genom 
hela byggprocessen tar Spridd rollen som 
byggande arkitekt.
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EKOSYSTEMTJÄNSTER

Mentalt välbefinnande + Social interaktion
Förslaget lägger stor vikt vid den sociala miljön 
och välmående. Detta genom odling för de boende 
i pallkragar, balkonger vända mot bostadsgården 
i söder och med små uteplatser framför entréer i 
bottenplan som skapar ett socialt gränssnitt.

Reglerande av lokalt klimat + Matproduktion + 
Pollinering
Plantering av tåliga blommor, buskar, fruktträd 
och träd som gärna blommar över hela säsongen 
och på så sätt ger näring till pollinatörer. Träden 
ger skugga och bidrar med fukt vilket är positivt 
för lokalklimatet både för växter, djur och 
människor. Fruktträden producerar lokalodlad 
frukt till de boende. 

Energi
Solceller på taket i vinkel mot solen.

Rening och reglering av vatten
Gräsarmerad markparkering släpper igenom 
och filtrerar dagvatten.

Naturliga kretslopp + Biologisk mångfald + 
Livsmiljöer + Luftrening 
Förslaget erbjuder en helhetsmiljö med mycket 
grönska som i sin tur ger goda förutsättningar 
för insekter, djurliv och biologisk mångfald. Vi 
bibehåller det stora träd som växter mitt på 
tomten. Genom fotosyntes tar växtligheten upp 
koldioxid från luften. Gården innehåller minimalt 
med hårdgjord yta.

Jordmånsbildning och erosionsskydd
Ökad jordmånsbildning genom att plantera 
mycket växtlighet som håller kvar vatten och 
näringsämnen. Särskilt viktigt är det med 
kvävefixerande växter med stort rotsystem.

Vattenförsörjning
Takvatten samlas in i dagvattencistern för 
bevattning av växter sommartid vilket är bra 
med tanke på risken för vattenbrist.

Utmaningar
Heden är en fantastiskt vacker plats men den 
har också en del utmaningar så som perioder av 
vattenbrist, översvämningsrisk vid kraftiga skyfall 
och en liten jordmån. Därför är det viktigt att 
utveckla rätt slags ekosystemtjänster kopplade till 
platsen. I det fortsatta arbetet kommer vi att anlita 
en landskapsarkitekt med särskild kompetens 
inom ekosystemtjänster för att tillsammans 
göra en djupare analys av de primära ekologiska 
behoven och därefter vidareutveckla och detaljera 
gestaltningen. Så här formulerar vi våra strategier:
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Sober färgsättning som smälter in i det urbana likväl som i det gröna.

Referensprojekt - Spridd

Träloftet
Fokus på innovation och hållbarhet

Träloftet är ett flerbostadshus i sex våningar med 
20 hyreslägenheter som utförts med pelar -
 balkstystem  och fasad i trä. Lägenheterna är små 
och effektiva och nås från gatan eller från 
loftgången. 

Projektet har inneburit en utforskning av 
träsystemets möjligheter och givit kunskap 
om såväl ljud- och brandfrågor som 
limträkonstruktionens förutsättningar. De 
planmässiga förutsättningarna prövades för 
att maximera fastighetsytans användning. 
Möjligheten att etablera ett markplan med 
entresolplan öppnade upp för utkragande 
loftgångar och balkonger av trä som etablerar en 
sammanhållen karaktärsstark yttre gördel kring 
hela byggnadskroppen. 

Byggnaden är uppförd i samband med Sveriges 
bo- och samhällsexpo 2017 Vallastaden i 
Linköping. Byggnaden har uppmärksammats inom 
och utom Sverige för sin innovativa användning av 
trä i fasad och stomme.  

Område: Vallastaden, Linköping
Beställare: BoPro  
Upplåtelseform: Hyresrätter 
Antal bostäder:  20
BTA:  Ljus BTA 1196 m2

Inflyttning:   2017

Referensprojekt - Spridd
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Referensprojekt - Spridd

Referensprojekt - Spridd

Kv Intervallet
Plusenergihus i trä

Efter att ha genomfört ett projekt med 20 
lägenhter i en träbyggnad i Vallastaden 2017 fick 
Spridd 2019 en markanvisning i kv Intervallet 
i Vallastaden i Linköping. Projektet på 110 
lägenheter för student- och trygghetsboende 
är ett plusenergihus som byggs i trä. Projektet 
uppnår krav på låga hyresnivåer och innehåller 

både en kooperativ hyresrätt och vanliga 
hyresrättslägenheter. I byggnaden har särskilt 
fokus lagts på utformning av gemensamhetsytor, 
sociala ytor kring entréerna och trapphusen, 
gårdsrummets programmering och 
gemensamhetsytor på tak. Särskild omsorg har 
lagts i utformningen av den enskilda bostaden där 
variation inom bostadens modul varit viktig för att 
möta olika boendekrav. Trots hög teknisk nivå och 
relativt låg effektivitet lyckas projektet hålla sig 
inom en snäv ekonomisk ram.
Färdigställs under 2021.

Område: Vallastaden, Linköping
Beställare: Spridd 
Upplåtelseform: Hyresrätter 
Antal bostäder:  110
BTA:  Ljus BTA 1196 m2

Inflyttning:   2023
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Sober färgsättning som smälter in i det urbana likväl som i det gröna.

LILLA TOKYO
Fokus på innovation och hållbarhet

Lilla Tokyo är ett projekt med 6 flerfamiljshus med 
70 hyresrättslägenheter i varierade storlekar på 
fastigheten Hembiträdet 5 i Fjölebro. Spridd och 
Multibygg/Kvarnstaden vann markanvisningen 
i maj 2021. Lilla Tokyo är en del av den nya 
trädgårdsstaden som liknar den småskaliga 

bebyggelse med gröna gårdar som finns på många 
platser i Japan. Det är enkla väl proportionerade 
huskroppar som tillsammans bildare en rik 
varierad miljö där den gröna gården med lekfulla 
former och stor variation blir ett nav för en rik 
gemenskap. 

Byggnationen är väl genomtänkt ur ett 
livscykelperspektiv och fokuserar på god 

tillgänglighet, socialt hållbart liv och enkla men 
tekniskt innovativa lösningar. Här kan man leva 
ett gott liv med funktioner och utformning som 
anpassats till många olika levnadssätt och 
behov.  Det här är en småskalig stadsmiljö med 
gemensamma inre gröna gårdsrum och en mer 
offentlig karaktär mot gatan.

Område: Fjölebro, Kalmar
Beställare: Spridd/Kvarnstaden 
Upplåtelseform: Hyresrätter 
Antal bostäder:  70
BTA:  Ljus BTA 4508 m2

Inflyttning:   2023

Referensprojekt - Spridd

Referensprojekt - Spridd
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Referensprojekt - Multibygg Sydost AB

Snurrom, Kalmar 
Kv Rönnbäret och kv Måbäret 

Kvarteret Rönnbäret och Kvarteret Måbäret är ett 
flerbostadshus fördelat på 5 huskroppar i Snurrom 
i Kalmar. Totalt omfattar projektet drygt 15.000 
BTA fördelat mellan 221 lägenheter. Projektet 
utfördes av Multibygg som totalentreprenör och 
genomfördes i två etapper vilka färdigställandes 
under oktober 2018 respektive november 2019. 

För att komplettera dom yteffektiva lägenheterna 
lades stor vikt på gemensamma ytor och 
delningsekonomi. Bland annat tillfördes större, 
upplysta cykelrum på bottenplan. Vidare 
skapades större lobbymiljöer med bra plats för 
socialt umgänge. Gemensamma tvättstugor 
placerades synligt, ljust och centralt på respektive 
bottenplan. Till sist så tillskapades ett 20-tal så 
kallade plusrum, vars uppgift var att komplettera 
det respektive lägenhet inte kunde erbjuda. 
Exempelvis utformades plusrummen som 
övernattningslägenhet, kontorsutrymme samt 
festlokal. 

Område: Snurrom, Kalmar
1. Kv Rönnbäret 
Beställare: Rikshem
Entrepenör:  Multibygg 
Upplåtelseform: Hyresrätter 
Antal bostäder:  87
BTA:  Ljus BTA 5731 m2

Inflyttning:   Okt 2018

2. Kv Måbäret 
Beställare: Rikshem
Entrepenör:  Multibygg  
Upplåtelseform: Hyresrätter 
Antal bostäder:  134
BTA:  Ljus BTA 9714m2

Inflyttning:   Nov 2019

1. Kv Rönnbäret, flygfoto

1. Kv Rönnbäret, situationsplan 

2. Kv Måbäret, foto

2. Kv Måbäret, situationsplan 

Referensprojekt - Multibygg
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